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Skirtingo amžiaus vaikams telefonu ar fotoaparatu 

nufotografuoti ir argumentuoti:

- 5 jiems labiausiai patinkančias mokyklos vietas ir 

- 5 jiems labiausiai nepatinkančias mokyklos vietas

Užduoties atlikime 2020 m. spalio mėn. dalyvavo 

85% 2-10 klasių mokinių, integruojant užduotį į IT 

pamokas, jas susiejant su numatytomis pamokų 

temomis, uždaviniais. 

Mokyklai „namų darbų“ užduotis



Erdvės (kur vyksta pamokos), dažniausiai įvardintos mokinių fotografijose
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5 mokiniams labiausiai patinkančios vietos, argumentai

•KVKC – „kai ten vyksta pamokos, dažniausiai būna prizų, tai skatina 

mokytis; tinkama aplinka pamokai, tylu; galima pamatyti ekspozicijas“.

•Biblioteka – „aplinka pritaikyta pamokoms, nebūna triukšmo, 

pertraukų metu yra įdomių veiklų, galima ne tik pamokoje   dalyvauti, 

bet ir knygą pasiimti/grąžinti“.

•Pamarys – „grynas oras, šviesu, daug vietos“.

•Sporto salė – „daug vietos, patinka fizinės veiklos“.

•Tuja – „grynas oras, galima dirbti po tujos šakomis“.

Rezultatai:



4 mokiniams labiausiai nepatinkančios vietos, argumentai

• Sporto erdvės lauke (stadionas, krepšinio, futbolo aikštės) – „dažnai būna 

šlapia, todėl sušlampa ir būna nepatogu; arba per karšta, arba per 

šalta“.

• Kabinetas – „reikia būti viename kabinete, atsibodusi aplinka“ (nuo 

2020-09-01 mokosi viename kabinete).

• Pamarys – „toli eiti, pavargstu, tada jau ne apie mokslus galvoju; 

daug pašalinių žmonių, kurie blaško dėmesį“.

• Fojė – „nepatogu, tamsu, trukdo pašaliniai žmonės“.

Rezultatai:



Kas patinka pavienėms klasėms, argumentai

• Prieplauka – „grynas oras, graži aplinka“.

• Aktų salė – „daug vietos“.

• Kabinetas – „jaučiuosi saugiai ir patogiai“.

• Stadionas – „daug vietos, grynas oras“.

Rezultatai:



Kas nepatinka pavienėms klasėms, argumentai

• Prieplaukos paplūdimys – „prikrenta smėlio į batus“.

• Muzikos erdvė – „suspausta erdvė, nejauku“.

• Valgykla – „vieta kur visos mintys sukasi tik apie maistą“.

• Pamarys – „dažnai būna arba per šalta, arba per karšta, toli eiti“.

• Tuja – „šalia būnant būna daug vabalų“.

• Sporto salė – „didelis aidas, sunku girdėti mokytoją“.

• Prieplauka – „dažnai pučia šaltas vėjas“.

• Miškas – „nejauki vieta“.

• KVKC – „mintys sukasi apie parodas, nebeina girdėti 

mokytojo“.

Rezultatai:



Pagal amžiaus grupes mokiniams labiausiai patinkančios vietos

• 2-4 klasėms – biblioteka 

(prigimtinis noras pažinti, suprasti, išmokti)

• 5-8 klasėms – KVKC 

(įdomu kas už mokyklos sienų, ko ten galima sužinoti, išmokti, pritaikyti)

• 9-10 klasėms – Pamarys 

(viskas išbandyta ir žinoma, viską moku ir žinau; kur eiti toliau? ko ir kaip 

noriu? laisvės, prasmės, savęs paieškos)

Išvados ir prielaidos:



Pagal amžiaus grupes mokiniams labiausiai nepatinkančios vietos

• 2-4 klasėms – miškas, pamarys, prieplauka 

(jaukiau, saugiau jaučiasi mokyklos pastatų teritorijų ribose)

• 5-6 klasėms – sporto aikštynas 

(didelis poreikis fiziniam aktyvumui lauko sąlygomis, kurios itin prastos)

• 7-10 klasėms – kabinetas 

(socialinio bendravimo trūkumas tarp klasių pagal interesų grupes;          

ribota erdvė ir papildomos taisyklės (jų gausa) sukuria laisvės           

apribojimo jauseną)

Išvados ir prielaidos:



• ...

„Namų darbų“ atlikėjai:

tyrimą atliko - Lina Valaitė, 

rezultatai aptarti komandoje: Eglė Kelpšienė, Jurgita Tamošiūnienė, Ramūnas Grikšas, Asta Gužauskienė
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JŪSŲ komentarai, pastebėjimai?


